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Η εξελικτική πορεία του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων – από την
εµφάνιση των πρώτων, στοιχειωδών κανόνων πριν το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι
και σήµερα – είναι σε σηµαντικό βαθµό συνδεδεµένη µε την ανάγκη προστασίας των
ατόµων που στερούνται της ελευθερίας τους1. Η σκιαγράφηση και µόνο της έννοιας
των όρων «κρατούµενοι» ή «φυλακισµένοι» αρκεί για να καταδειχθεί το γιατί:
πρόκειται σε γενικές γραµµές για άτοµα που αδυνατούν να ξεφύγουν από τη σφαίρα
ελέγχου (απόλυτου σχεδόν) των κρατικών αρχών2. Υπό τη σκοπιά αυτή,
«κρατούµενος» δεν θεωρείται µόνο ο έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστηµα (όπως
υπονοείται από την καθηµερινή χρήση του όρου), αλλά ακόµη και ο περιορισµένος
για µικρό χρονικό διάστηµα σε ορισµένο χώρο [Π.χ. απόφαση Ε.∆.∆.Α. Amuur vs.
France (25/06/1996)] ή ο καταδιωκόµενος από τις αστυνοµικές δυνάµεις [Π.χ.
απόφαση Ε.∆.∆.Α. Makaratzis vs. Greece (20/12/2004)]. Σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις, οι κρατικές αρχές έχουν απόλυτη σχεδόν εξουσία πάνω στα άτοµα, µε
συνέπεια να ενυπάρχει ο κίνδυνος κατάχρησης. Μάλιστα, ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται
δραµατικά, αν αναλογιστούµε ότι οι ενέργειες των οργάνων του κράτους λαµβάνουν
χώρα συνήθως «πίσω από κλειστές πόρτες»3 και γενικότερα υπό συνθήκες έλλειψης
άµεσου δηµοσίου ελέχγου, πράγµα που καθιστά δυσκολότερο τον προσδιορισµό και
την τιµώρηση των υπευθύνων.
Για το λόγο αυτό, όλα τα συστήµατα διεθνούς προστασίας των ανθωπίνων
δικαιωµάτων (οικουµενικά και περιφερειακά), τα οποία έχουν εγκαθιδρυθεί µέχρι
σήµερα4, περιλαµβάνουν διατάξεις προστατευτικές για τα άτοµα που έχουν
αποστερηθεί της ελευθερίας τους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (στο εξής Ε.Σ.∆.Α. ή απλά Σύµβαση) και το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο ∆ιακαιωµάτων του Ανθρώπου (στο εξής Ε.∆.∆.Α. ή απλά ∆ικαστήριο),
το οποίο λειτουργεί στα πλαίσιά της, παρέχουν εκτεταµένη προστασία έναντι (µεταξύ
άλλων) της αυθαίρετης σύλληψης και κράτησης, έναντι των βασανιστηρίων καθώς
και έναντι του µεγαλύτερου κινδύνου που διατρέχει ο φυλακισµένος: του θανάτου

κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Το τελευταίο αυτό ζήτηµα αποτελεί και το
επίκεντρο όσων ακολουθούν.

Α. Το ∆ικαίωµα στη Ζωή (άρθρο 2 Ε.Σ.∆.Α.)
Σε κάθε περίπτωση θανάτου ατόµου που έχει αποστερηθεί της ελευθερίας του έρχεται
στο προσκήνιο, µια απο τις πιο θεµελιώδεις διατάξεις της Σύµβασης, η διάταξη η
οποία «αντικατοπτρίζει µια από τις βασικότερες αξίες των δηµοκρατικών κοινωνιών
που συναποτελούν το Συµβούλιο της Ευρώπης» [απόφαση Ε.∆.∆.Α. McCann, Farrel
& Savage vs. U.K. (27/09/1995), παρ.147]. Πρόκειται για το άρθρο 2 Ε.Σ.∆.Α., το
οποίο θεµελιώνει το «∆ικαίωµα στη Ζωή» και ορίζει στην πρώτη παράγραφο, ότι:
«Το δικαίωµα εκάστου προσώπου εις την ζωή προστατεύεται υπό του νόµου. [...]»
Κατά το γράµµα της διάταξης το προστατευόµενο αγαθό είναι, όπως έχει εύστοχα
παρατηρηθεί5, το «δικαίωµα στη ζωή» και όχι η ίδια «η ζωή». Αύτο συµβαίνει, διότι
κατά παράδοξο τρόπο η έννοια της ζωής είναι αναπόφευκτα συνυφασµένη µε την
αντίθετη έννοια, την έννοια του θανάτου. Συνεπώς, ο θάνατος – ως φυσική κατάληξη
της ζωής – δεν αποτελεί καταρχήν παραβίαση του δικαιώµατος στη ζωή και για το λόγο
αυτό, το κράτος δεν υποχρεούται καταρχήν να δικαιολογεί το θάνατο κάθε πολίτη του,
όπως υποχρεούται για παράδειγµα να δικαιολογεί κάθε περιορισµό της ελευθερίας του6.
Από την άλλη πλευρά όµως, η υποχρέωση προστασιάς του δικαιώµατος στη ζωή «υπό
του νόµου» επιβάλλει τουλάχιστον την πρόβλεψη µιας νοµικά διαρθρωµένης
διαδικασίας ποινικοποίησης, αποτελεσµατικής διερεύνησης και τιµώρησης των
ανθρωποκτονιών7. Όπως έχει χαρακτηριστικά ειπωθεί, «ένα κράτος, στο οποίο ακόµη
και οι παραβιάσεις του δικαιώµατος στη ζωή δεν θα προκαλούσαν καµία κρατική
αντίδραση, θα έπρεπε να θεωρηθεί ως µια πολιτεία αποτυχηµένη, ως ένα «ανάπηρο
µέλος» της διεθνούς κοινότητας»8. Για το λόγο αυτό, η επίσηµη κρατική αντίδραση που
η Σύµβαση και το ∆ικαστήριο απαιτούν σε περιπτώσεις θανάτου κρατουµένων είναι η
διεξαγωγή έρευνας.
Β. Το κρατικό «καθήκον διερεύνησης»
1. Η νοµολογιακή αφετηρία του
Παρά το γεγονός ότι το «καθήκον διερεύνησης» θανάτου κρατουµένων ήταν ήδη
γνωστό σε διεθνές επίπεδο (παράδειγµα η απόφαση του ∆ιαµερικανικού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην υπόθεση Velasquez Rodriquez, 29/07/1988) και
αποδεκτό από τη θεωρία στον ευρωπαϊκό χώρο9, το Ε.∆.∆.Α. αναγνώρισε ρητά την
υποχρέωση αυτή των κρατών για πρώτη φορά10 µόλις το 1995.
Αφορµή αποτέλεσε η υπόθεση McCann, Farrel & Savage vs. U.K. (27/09/1995),
γνωστή και ως «Υπόθεση του Γιβραλτάρ»: οι γονείς τριών ατόµων, τα οποία
εκτελέστηκαν εν ψυχρώ από µέλη των ειδικών δυνάµεων του βρετανικού στρατου
κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης τροµοκρατών, κατέφυγαν στην τότε
Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και στη συνέχεια στο Ε.∆.∆.Α. επικαλούµενοι
παραβίαση του άρθρου 2 Ε.Σ.∆.Α. Μία από τις νοµικές βάσεις που προέβαλαν για να
στηρίξουν τον ισχυρισµό τους ήταν, ότι «το άρθρο 2 θα πρέπει να ερµηνευθεί ως
περιλαµβάνον ένα διαδικαστικό σκέλος, ήτοι την πρόβλεψη µιας αποτελεσµατικής

διαδικασίας µετά το συµβάν για την εξακρίβωση των γεγονότων»11. Κατά την άποψή
τους αυτή η διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών θανάτου των συγγενών τους είχε
υπάρξει ανεπαρκής.
Το ∆ικαστήριο (στο οποίο παραπέµφθηκε η υπόθεση από την τότε Επιτροπή
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου) στην απόφαση, την οποία εξέδωσε, αναγνώρισε, ότι «η
γενική νοµική απαγόρευση των αυθαίρετων εκτελέσεων από τα όργανα του κράτους
θα αποδεικνυόταν αναποτελεσµατική στην πράξη, εάν δεν υπήρχε κάποια διαδικασία
ελέγχου της νοµιµότητας της χρήσης θανατηφόρου βίας από τις κρατικές αρχές. Η
υποχρέωση προστασίας του δικαιώµατος στη ζωή υπό το άρθρο 2, σε συνδυασµό µε
το γενικό καθήκον των κρατών υπό το άρθρο 1 της Σύµβασης να «αναγνωρίζουν, εις
όλα τα εξαρτώµενα εκ της δικαιοδοσίας των πρόσωπα, τα καθοριζόµενα [...]
δικαιώµατα και ελευθερίες», απαιτεί εµµέσως, ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια
µορφή αποτελεσµατικής, επίσηµης έρευνας, σε περιπτώσεις που άτοµα χάνουν τη
ζωή τους ως αποτέλεσµα της χρήσης βίας από, inter alios, όργανα του κράτους»
[απόφαση Ε.∆.∆.Α., παρ.161].
Όµως, παρά το ότι αναγνώρισε ρητά την υπάρξη ενός τέτοιου «καθήκοντος
διερεύνησης», το ∆ικαστήριο δεν έκρινε σκόπιµο να προχωρήσει στον προσδιορισµό
της µορφής και του περιεχοµένου του [απόφαση Ε.∆.∆.Α., παρ.162]. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση, µετά το συµβάν, είχε πράγµατι ακολουθήσει δηµόσια
έρευνα, στην οποία είχαν συµµετάσχει οι νόµιµοι εκπρόσωποι των συγγενών των
θυµάτων και είχαν εξεταστεί εβδοµήντα εννέα µάρτυρες. Επιπλέον, στους δικηγόρους
των προσφευγόντων είχε δοθεί η δυνατότητα να εξετάσουν οι ίδιοι ορισµένους
µάρτυρες-κλειδιά, συµπεριλαµβανοµένων των στρατιωτικών και αστυνοµικών
οργάνων που είχαν συµµετάσχει στο σχεδιασµό και την εκτέλεση της επιχείρησης και
να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Υπό το φως των λεπτοµερειών αυτών, το
Ε.∆.∆.Α. θεώρησε, ότι είχε πράγµατι διεξαχθεί µια «εκτεταµένη, αµερόληπτη και
προσεκτική» [απόφαση Ε.∆.∆.Α., παρ.163] έρευνα σχετικά µε τις συνθήκες των
θανάτων, και συνεπώς δεν είχε υπάρξει παραβίαση του άρθρου 2 όσον αφορά στο
διαδικαστικό αυτό σκέλος του. (Σηµειώνεται, ότι τελικά αναγνωρίστηκε από το
∆ικαστήριο παραβίαση του άρθρου 2 για άλλους λόγους.)
Πάνω στην υπόθεση McCann και τη σχετική απόφαση του Ε.∆.∆.Α. – την πρώτη που
αναγνώρισε την ύπαρξη ενός κρατικού καθήκοντος διερεύνησης θανάτων
κρατουµένων – θα πρέπει να γίνουν οι εξής τρεις παρατηρήσεις:
Πρώτον, όπως διαφαίνεται, η πρωτοβουλία για την «ανακάλυψη» της υποχρέωσης
αυτής των κρατών υπό το άρθρο 2 Ε.Σ.∆.Α. ανήκει κατά βάση στους προσφεύγοντες
(και τους νοµικούς τους συµβούλους φυσικά) και όχι στην τότε Επιτροπή
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου ή στο ∆ικαστήριο. Παρά το γεγονός ότι (όπως
αναφέρθηκε παραπάνω) ένα τέτοιας υφής καθήκον είχε ήδη αναγνωριστεί από άλλα
διεθνή συστήµατα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και από τη θεωρία, τα
Όργανα της Σύµβασης δεν είχαν αναφερθεί καθόλου σε αυτό σε παρόµοιες
υποθέσεις, στις οποίες οι προσφεύγοντες δεν το είχαν επικαλεστεί: στην υπόθεση
Diaz Ruano vs. Spain (26/04/1994) για παράδειγµα, όπου ένας κρατούµενος είχε
χάσει τη ζωή του κάτω από αµφισβητούµενες συνθήκες, οι προσφεύγοντες δεν
προέβαλαν ενώπιον των Όργάνων της Ε.Σ.∆.Α. την παραβίαση του καθήκοντος
διερεύνησης του θανάτου και ακολούθως ούτε η Επιτροπή, ούτε το ∆ικαστήριο
ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα µε δική τους πρωτοβουλία [απόφαση Ε.∆.∆.Α., παρ.16]12.

Μόνο στην υπόθεση McCann, στην οποία οι προσφεύγοντες (και οι amici curiae,
∆ιεθνής Αµνηστία και British-Irish Rights Watch) προέβαλαν, ότι το κράτος θα
πρέπει να προβλέπει µια ex post facto διαδικασία για τη διαλεύκανση των
περιστάσεων του θανάτου, δέχτηκαν η Επιτροπή και το ∆ικαστήριο τον ισχυρισµό
και καθιέρωσαν για πρώτη φορά την αντίστοιχη υποχρέωση των κρατών.
∆εύτερον, η νοµική δικαιολογητική βάση13 που το ∆ικαστήριο προέβαλε για την
καθιέρωση του καθήκοντος διερεύνησης είναι – όπως προκύπτει από τη σκέψη
αρ.161 της απόφασης – διπλή14: το άρθρο 1 Ε.Σ.∆.Α., το οποίο καθιερώνει τη γενική
υποχρέωση των κρατών να εξασφαλίζουν15 στους πολίτες τους τα δικαιώµατα της
Σύµβασης, αφενός16, και αφετέρου η αρχή της «αποτελεσµατικότητας»17, η οποία
επιτάσσει να µην παραµένουν τα προβλεπόµενα από τη Σύµβαση δικαώµατα απλές
θεωρητικές διακηρύξεις, αλλά να έχουν απτό πρακτικό αντίκρυσµα.
Σηµειώνεται, ότι πέραν της νοµικής αυτής δικαιολόγησης έχει επισηµανθεί από τη
θεωρία και εµφανιστεί σε µεταγενέστερες18 αποφάσεις του Ε.∆.∆.Α. και ένας
επιπλέον λόγος, ο οποίος συνετέλεσε στην αναγνώριση από το ∆ικαστήριο του
καθήκοντος διερέυνησης: πρόκειται για τη διπλή, κατασταλτική και αποτρεπτική
ταυτόχρονα, λειτουργία των ερευνών19. Κατασταλτική, διότι η διερεύνηση των
συνθηκών του θανάτου συµβάλλει στη συγκέντρωση των στοιχείων εκέινων που
είναι απαραίτητα για τη θεµελίωση της ευθύνης των εµπλεκόµενων στο συµβάν
κρατικών οργάνων και την τιµώρησή τους. Και αποτρεπτική, διότι η βεβαιότητα, ότι
µετά από κάθε περιστατικό θανάτου κρατουµένου ακολουθεί ενδελεχής έρευνα,
αποθαρρύνει τις κρατικές αρχές από το να εκµεταλλευθούν τη θέση ισχύος, στην
οποία βρίσκονται, και να κάνουν κατάχρηση των εξουσιών τους. Το τελευταίο είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό, αν αναλογιστούµε, ότι τέτοιοι θάνατοι σηµειώνονται τις
περισσότερες φορές υπο συνθήκες – π.χ. κατά τη διάρκεια της αστυνοµικής
ανάκρισης – όπου υπάρχουν ελάχιστοι (ή και καθόλου) ανεξάρτητοι µάρτυρες για να
καταθέσουν στη συνέχεια ως προς το τι πραγµατικά συνέβη.
Τρίτον, η «Υπόθεση του Γιβραλτάρ» αποτέλεσε πράγµατι στροφή στη νοµολογία του
∆ικαστηρίου ως προς το δικαίωµα στη ζωή, µια που για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε
το κρατικό «καθήκον διερεύνησης» θανάτου κρατουµένων, όµως η στροφή αυτή
έµεινε κατά µία έννοια ηµιτελής: το ∆ικαστήριο αρκέστηκε στην αναγνώριση της
ύπαρξης µιας υποχρέωσης έρευνας, χωρίς όµως να προχωρήσει στον προσδιορισµό
της µορφής, του περιεχοµένου ή της έκτασης που πρέπει να λάβει η έρευνα αυτή,
ώστε να µπορεί να θεωρηθεί αποτελεσµατική. Τα στοιχεία αυτά προσδιορίστηκαν
λεπτοµερώς από το Ε.∆.∆.Α. σε επόµενες υποθέσεις που έφτασαν ενώπιόν του20.
Πρόκειται κυρίως για περιστατικά, τα οποία σηµειώθηκαν στα πλαίσια του
περιβόητου «πολέµου κατά της τροµοκρατίας» στη Βόρειο Ιρλανδία
[αντιπροσωπευτικά: Hugh Jordan vs. U.K. (04/05/2001) και Kelly vs. U.K.
(04/05/2001)], στις κουρδικές περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας
[αντιπροσωπευτικά: Tanli vs. Turkey (10/04/2001) και Mahmut Kaya vs. Turkey
(28/03/2000)] και στα τσετσενικά εδάφη της Ρωσίας [αντιπροσωπευτικά: Khashiyev
& Akayeva vs. Russia (24/02/2005)]. Όσον δε αφορά στην Ελλάδα, το πρόβληµα του
θανάτου κρατουµένων δεν είναι δυστυχώς εντελώς άγνωστο: το Ε.∆.∆.Α. έχει κατά
περιπτώσεις καταδικάσει τη χώρα για έλλειψη αποτελεσµατικής διερεύνησης των
συνθηκών, κάτω από τις οποίες άτοµα υπό σύλληψη ή κράτηση έχασαν τη ζωή τους
[αντιπροσωπευτικά: Makaratzis vs. Greece21 (20/12/2004) και εντελώς πρόσφατα
Celniku vs. Greece (05/10/2007)].

2. Το περιεχόµενο και η έκτασή του
Οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις, τις οποίες πρέπει να πληροί η έρευνα
στις συνθήκες θανάτου κρατουµένων, ώστε να µπορεί να θεωρηθεί αποτελεσµατική
κατά το άρθρο 2, αναλύθηκαν για πρώτη φορά από το Ε.∆.∆.Α. µε αφορµή την
υπόθεση Kelly vs. U.K. (04/05/2001), όπου οι συγγενείς εννέα ατόµων, που είχαν
χάσει τη ζωή τους σε µια αντιτροµοκρατική επιχείρηση των βρετανικών δυνάµεων
ασφαλείας, προσέφυγαν στο ∆ικαστήριο επικαλούµενοι (µεταξύ άλλων), ότι η εκ των
υστέρων διερεύνηση του περιστατικού είχε υπάρξει ανεπαρκής.
Στην απόφασή του [παρ.94 επ.] το Ε.∆.∆.Α. τόνισε, ότι «οποισδήποτε τρόπος
[έρευνας] και εάν εφαρµόζεται, οι αρχές πρέπει να ενεργούν µε δική τους
πρωτοβουλία από τη στιγµή που το ζήτηµα υποπίπτει στην αντίληψή τους. ∆εν
µπορούν να καταλείπουν τη µέριµνα για την υποβολή επίσηµης καταγγελίας ή την
ευθύνη για τη διενέργεια των όποιων ερευνητικών ενεργειών στην πρωτοβουλία των
συγγενών.
Για να είναι η διερεύνηση [...] αποτελεσµατική, πρέπει γενικά να θεωρηθεί ως
απαραίτητο, τα άτοµα, που είναι υπέυθυνα για και που εκτελούν την έρευνα, να είναι
ανεξάρτητα από τους εµπλεκόµενους στο συµβάν [...]. Αυτό σηµαίνει όχι µόνο
έλλειψη οποιασδήποτε ιεραρχικής ή θεσµικής σύνδεσης, αλλά και ουσιαστική
ανεξαρτησία [...].
Η διερεύνηση πρέπει επίσης να είναι αποτελεσµατική υπό την έννοια, ότι πρέπει να
είναι ικανή να οδηγήσει στην εξακρίβωση του κατά πόσον η βία, η οποία ασκήθηκε
σε τέτοιες περιπτώσεις, ήταν ή όχι δικαιολογηµένη από τις περιστάσεις [...] και στην
αναγνώριση και τιµώρηση των υπευθύνων. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά στο
αποτέλεσµα, αλλά στα µέσα που χρησιµοποιούνται: Οι αρχές πρέπει να λαµβάνουν
όλα τα εύλογα µέτρα, που έχουν στη διάθεσή τους, για να εξασφαλίσουν το σχετικό
µε το συµβάν αποδεικτικό υλικό, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων της εξέτασης
αυτοπτών µαρτύρων, της εφαρµογής εγληµατολογικών µεθόδων και της διενέργειας,
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, νεκροψίας, η οποία να παρέχει διεξοδική και
επακριβή καταγραφή των τραυµάτων και αντικειµενική ανάλυση των κλινικών
ευρηµάτων, περιλαµβανοµένης και της αιτίας θανάτου [...]. Οποιαδήποτε ατέλεια της
έρευνας υπονοµεύει τη δυνατότητα διακρίβωσης της αιτίας θανάτου ή του υπεύθυνου
προσώπου, ενδέχεται να κριθεί αντίθετη στην προϋπόθεση αυτή.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για έγκαιρη έναρξη της έρευνας και εύλογη επίσπευση
της διεκπεραίωσής της είναι αυτονόητη [...]. Είναι αποδεκτό, ότι ενδέχεται να
παρουσιαστούν εµπόδια ή δυσκολίες, που να παρακωλύουν την πρόοδο των ερευνών
σε µια ιδιαίτερη περίπτωση. Μολαταύτα, η άµεση αντίδραση των αρχών για τη
διαλεύκανση περιπτώσεων χρήσης θανατηφόρου βίας πρέπει γενικά να θεωρείται
απαραίτητη για τη διατήρηση της εµπιστοσύνης του κοινού στην προσήλωσή τους
στην αρχή του κρατους δικαίου και για την παρεµπόδιση της δηµιουργίας
εντυπώσεων συµµετοχής ή ανοχής σε έκνοµες ενέργειες.
Για τους ίδιους λόγους, πρέπει να υπάρχει επαρκής δηµόσιος έλεγχος πάνω στη
διαδικασία της έρευνας και στα αποτελέσµατά της, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο σε

θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, η απόδοση ευθυνών. Ο βαθµός του
απαιτούµενου δηµοσίου ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από υπόθεση σε υπόθεση. Σε
κάθε περίπτωση ωστόσο, οι πλησιέστεροι συγγενείς του θύµατος πρέπει να
εµπλέκονται στη διαδικασία, στο µέτρο που επιβάλλεται για τη διασφάλιση των
νοµίµων συµφερόντων του».
Από την κρίση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Kelly διαφαίνεται, ότι δεν υπάρχει
κάποια a priori καθορισµένη και επακριβώς τυποποιηµένη από το Ε.∆.∆.Α.
διαδικασία και µέθοδος διερεύνησης των περιστατικών θανάτου κρατουµένων22.
Υπάρχουν όµως ορισµένες γενικές και αφηρηµένες (αλλά όχι και ασαφείς, όπως θα
διαπιστωθεί) προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται, προκειµένου να
θεωρηθεί η έρευνα αποτελεσµατική23. Οι (ουσιαστικές και διαδικαστικές)
προϋποθέσεις αυτές, όπως αναλύθηκαν και διευκρινίστηκαν σε βάθος από το
∆ικαστήριο σε σχετικές αποφάσεις, είναι οι εξής:

•

1η προϋπόθεση: έρευνα από το κράτος και µε δική του πρωτοβουλία

Πρώτα απ’ όλα, η αναφορά του ∆ικαστηρίου σε
καθήκον των κρατών»,
η οποία
«γενικό
επαναλαµβάνεται σε όλες τις σχετικές µε διερεύνηση
θανάτου κρατουµένων αποφάσεις, επιβεβαιώνει, ότι
υπεύθυνο και αρµόδιο για τη διεξαγωγή της έρευνας
είναι το κράτος, µέσω των δηµοσίων αρχών του. Το
ποια ακριβώς δηµόσια αρχή είναι επιφορτισµένη µε το
ερευνητικό έργο in concreto (σε κάθε συγκεκριµένη
περίπτωση), εµπίπτει στη διακριτική ευχέρειά του. Ενδέχεται να είναι ένα
δικαστήριο, ένας εισαγγελέας, µια εξεταστική επιτροπή του κοινοβουλίου ή κάποιο
άλλο κρατικό όργανο (υπό τον όρο βέβαια, ότι πληρεί και τις λοιπές προϋποθέσεις –
ιδιάιτερα την προϋπόθεση ανεξαρτησίας, για την οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια).
Σε κάθε περίπτωση πάντως, η αναφορά σε «επίσηµη έρευνα» επιβάλλει, να έχει η όλη
ερευνητική προσπάθεια κρατική προέλευση: έρευνες, που πραγµατοποιούνται
αποκλειστικά και µόνο από ιδιώτες (π.χ. επαγγελµατίες ερευνητές) ή από νοµικά
µορφώµατα του ιδιωτικού δικαίου (π.χ. µη κυβερνητικές οργανώσεις), δεν
απαλλάσσουν το κράτος από το «καθήκον διερεύνησης»24.
Επιπλέον, πρόκειται για µια έρευνα µε πρωτοβουλία του κράτους, µια έρευνα ex
officio: από τη στιγµή που οι αρµόδιες κρατικές αρχές πληροφορούνται – µε
οποιονδήποτε τρόπο – τον θάνατο ατόµου ευρισκόµενου υπό καθεστώς σύλληψης ή
περιορισµού, υποχρεούνται να ενεργήσουν από µόνες τους για τη διερεύνηση του
περιστατικού, χωρίς να απαιτείται καµία περεταίρω ενέργεια ή πρωτοβουλία των
συγγενών του θύµατος. Όπως το ∆ικαστήριο επεσήµανε στην απόφαση Ergi vs.
Turkey (28/07/1998), «και µόνο η πληροφόρηση από την πλευρά των αρχών για ένα
θάνατο εγείρει ipso facto µια υποχρέωση υπό το άρθρο 2 της Σύµβασης για
αποτελεσµατική διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου» (παρ.82)25.
Γενικότερα, το δικαίωµα στη ζωή είναι εξαιρετικά σηµαντικό, για να επιτραπεί
οποιασδήποτε µορφής «ιδιωτικοποίηση»26 της προστασίας του: έρευνα χωρίς τη
συµµετοχή του κράτους ή εξαρτώµενη από την πρωτοβουλία των συγγενών δεν
συµβιβάζεται µε το άρθρο 2 Ε.Σ.∆.Α.

•

2η προϋπόθεση: ανεξαρτησία των ερευνητικών αρχών

Τα υπεύθυνα για τη διερεύνηση ενός περιστατικού θανάτου κρατουµένων κρατικά
όργανα απαιτείται καταρχάς να είναι θεσµικά/ιεραρχικά ανεξάρτητα από τα όργανα,
τα οποία ενεπλάκησαν στο περιστατικό αυτό, αλλά και από το ίδιο το περιστατικό.
Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα έλλειψης τέτοιου είδους θεσµικής/ιεραρχικής
ανεξαρτησίας των ερευνητικών οργάνων αποτελεί η υπόθεση Orhan vs. Turkey
(18/06/2002), όπου επικεφαλής της διαδικασίας διερεύνησης του θανάτου τριών
κρατουµένων είχε υπάρξει για κάποιο χρονικό διάστηµα ο διοικητής του ίδιου
αστυνοµικού τηµήµατος, στο οποίο κατά του ισχυρισµούς των προσφευγόντων είχαν
κρατηθεί και θανατωθεί τα θύµατα. Με συντριπτική πλειοψηφία (έξι ψήφοι έναντι
µιας) το ∆ικαστήριο θεώρησε, ότι για το λόγο αυτό η έρευνα είχε παρουσιάσει
σοβαρότατες ατέλειες, και δέχτηκε την παραβίαση του δικαιώµατος στη ζωή
(παρ.348)27.
Η ανάγκη για θεσµική/ιεραρχική ανεξαρτησία των ερευνητικών αρχών
συµπληρώνεται από µια δεύτερη, πρακτική διάσταση: από την ανάγκη για
ουσιαστική ανεξαρτησία. Η έννοια της ουσιαστικής ανεξαρτησίας28 προϋποθέτει, ότι
τα αρµόδια για τη διερεύνηση του θανάτου όργανα είναι «αυτάρκη» («self-reliable»)
και ανεπηρέαστα, όσον αφορά στη συγκέντρωση και εκτίµηση του αποδεικτικού
υλικού και γενικότερα στην κρίση τους επί του συµβάντος. Επιβάλλεται για
παράδειγµα [Ergi vs. Turkey (28/07/1998), παρ.83], να µην αποδέχεται ο ερευνών
αυτόµατα και αναντίρρητα την ακρίβεια αναφορών ή δηλώσεων από κρατικές αρχές,
αλλά να διενεργεί και δική του περεταίρω σχετική έρευνα, και να µην αποκλείει εκ
των προτέρων το ενδεχόµενο θανάτωσης από όργανα του κράτους.
Η προϋπόθεση ανεξαρτησίας, όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, καλύπτει αυτονόητα,
εκτός από τα ερευνητικά όργανα του κράτους, και τις δηµόσιες εκείνες αρχές, οι
οποίες έχουν τη δύναµη να λαµβάνουν αποφάσεις στη βάση των αποτελεσµάτων της
έρευνας (ενδεικτικά: να κινούν ποινικές διαδικασίες κατά των υπευθύνων). Σε
αντίθετη περίπτωση29, πλήττεται σοβαρά η αποτελεσµατικότητα της όλης
διαδικασίας διερεύνησης. Γενικότερα επισηµαίνεται30, ότι η προϋπόθεση
θεσµικής/ιεραρχικής και ουσιαστικής ανεξαρτησίας αφορά σε όλα τα κρατικά όργανα
και σε όλες τις δηµόσιες αρχές, που εµπλέκονται στη διαδικασία, η οποία λαµβάνει
χώρα µετά από περιστατικά θανάτου κρατουµένων.

•

3η προϋπόθεση: ερευνητικά µέσα ικανά να εξασφαλίσουν το αποδεικτικό
υλικό του συµβάντος

Το πρώτο – και βασικότερο ίσως – από τα ερευνητικά µέσα, τα οποία το κράτος
καλείται να χρησιµοποιεί για τη διαλεύκανση περιστατικών θανάτου κρατουµένων
(και τα οποία απαριθµούνται ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά στην απόφαση Kelly),
ειναι η εξέταση αυτοπτών µαρτύρων. Το ∆ικαστήριο αναµένει από τις εξεταστικές

αρχές, να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, που είναι απαραίτητες, για να
σχηµατίζουν από τις περιγραφές των µαρτύρων πλήρη και σαφή εικόνα των
γεγονότων. Υπό την έννοια αυτή κρίνεται ουσιώδες, όχι µόνο να εξετάζονται όλα τα
παρόντα κατά το συµβάν πρόσωπα, αλλά και να υποβάλλονται σε αυτά οι αναγκαίες
«ερωτήσεις-κλειδιά» [Velikova vs. Bulgaria (18/05/2000), παρ.79], οι οποίες ρίχνουν
φως στις συνθήκες θανάτου. Μια εντελώς επιφανειακή και προσχηµατική εξέταση
µαρτύρων ελάχιστα συµβάλλει στην αποκάλυψη της αλήθειας και συνεπώς δεν
συµβιβάζεται µε την κρατική υποχρέωση αποτελεσµατικής διερεύνησης.
Η εφαρµογή διαδεδοµένων και κοινά αποδεκτών εγληµατολογικών µεθόδων, όπως η
αυτοψία και η φωτογράφηση του τόπου του θανάτου, η εργαστηριακή µελέτη των
όπλων και των πυροµαχικών που χρησιµοποιήθηκαν και η λήψη δακτυλικών
αποτυπωµάτων [Gül vs. Turkey (14/12/2000), παρ.89], είναι το δεύτερο από τα
ερευνητικά µέσα, τα οποία αναφέρονται από το Ε.∆.∆.Α. ως εύλογα για την
εξασφάλιση αποδεικτικού υλικού. Εξυπακούεται, ότι το ποιες ακριβώς µέθοδοι είναι
οι καταλληλότερες για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, κρίνεται µε βάση τις συνθήκες
της εκάστοτε κατάστασης. Η παράλειψη πάντως στοιχειωδών εγληµατολογικών
πρακτικών καθιστά την έρευνα αναποτελεσµατική και οδηγεί σε παραβίαση του
κρατικού καθήκοντος διερεύνησης.
Τέλος, το τρίτο ερευνητικό µέσο, το οποίο απαιτείται να εφαρµόζουν τα κράτη για
την αποτελεσµατική διερεύνηση περιστατικών θανάτου κρατουµένων, είναι η
διενέργεια νεκροψίας. Η αντίληψη του ∆ικαστηρίου σχετικά µε τους σκοπούς, που
εξυπηρετεί η post mortem εξέταση του θύµατος, διατυπώθηκε ρητά στην
προαναφερθείσα απόφαση Gül vs. Turkey (14/12/2000): η νεκροψία δεν πρέπει να
περιορίζεται στη διαπίστωση µόνο της βασικής αιτίας θανάτου (π.χ. θάνατος από
τραύµατα βληµάτων), αλλά να αποκαλύπτει – όπου βέβαια αυτό είναι δυνατόν – όλα
τα γεγονότα και τα στοιχεία εκείνα, τα οποία σωρευτικά οδήγησαν στο θάνατο (π.χ.
πόσα βλήµατα, από ποια απόσταση, σε ποια σηµεία του σώµατος, τραύµατα
διαµπερή ή όχι, θάνατος ακαριαίος ή όχι) [παρ.89]. Είναι σαφές βέβαια, ότι, για να
εξυπηρετούνται αποτελεσµατικά οι σκοποί αυτοί, πρέπει η νεκροψία να διενεργείται
από κατάλληλα εκπαιδευµένο και καταρτισµένο προσωπικό, όπως άλλωστε
υπογράµµισε και το ίδιο Ε.∆.∆.Α. στη σκέψη 150 της µεταγενέστερης απόφασης
Tanli vs. Turkey (10/04/2001). Αξίζει να επισηµανθεί31 τέλος, πως το ∆ικαστήριο δεν
αποδέχεται την «πρόφαση», που συχνά προβάλλουν τα κράτη, ότι δηλαδή η µη
διενέργεια ή η διενέργεια περιορισµένης και ελαττωµατικής νεκροψίας
δικαιολογείται από τις συνθήκες στον τόπο του συµβάντος (σε περιοχή συνεχών
τροµοκρατικών επιθέσεων για παράδειγµα). Σε κάθε περίπτωση θανάτου ατόµου
ευρισκόµενου υπό σύλληψη ή κράτηση, το Ε.∆.∆.Α. απαιτεί (µεταξύ άλλων µέτρων)
από τη κράτη τη διενέργεια πλήρους νεκροψίας, διαφορετικά παραβιάζεται η
υποχρέωσή τους υπό το άρθρο 2 Ε.Σ.∆.Α. για αποτελεσµατική διερεύνηση της
υπόθεσης.

•

4η προϋπόθεση: έγκαιρη έναρξη και εύλογη διάρκεια της έρευνας

Όπως το ∆ικαστήριο υπογράµµισε στην απόφαση Kelly, παρά τις όποιες
ιδιαιτερότητες της εκάστοτε συγκεκριµένης περίπτωσης, η άµεση κινητοποίηση των
κρατικών οργάνων για τη διαλεύκανση περιστατικών θανατηφόρου βίας είναι

επιβεβληµένη για τη διατήρηση της εµπιστοσύνης της κοινής γνώµης στην αρχή του
κρατους δικαίου και για την παρεµπόδιση της δηµιουργίας εντυπώσεων συµµετοχής
ή ανοχής του κράτους σε έκνοµες ενέργειες. Σε αυτό το πλαίσιο της «άµεσης
κινητοποίησης» εντάσσεται η ανάγκη για έγκαιρη έναρξη της έρευνας και για εύλογη
επίσπευση της διεκπεραίωσής της. Με διαφορετικά λόγια, η διερεύνηση περιπτώσεων
θανάτου κρατουµένων πρέπει να ξεκινά αµέσως, µόλις κάποιο τέτοιο περιστατικο
υποπίπτει στην αντίληψη των κρατικών αρχών, πρέπει να είναι συνεχής και αδιάκοπη
και πρέπει µετά από εύλογο χρονικό διάστηµα να ολοκληρώνεται32.
Στη βάση αυτής της προϋπόθεσης το Ε.∆.∆.Α. έχει διαπιστώσει
αναποτελεσµατικότητα της έρευνας και συνακόλουθα παραβίαση του άρθρου 2 σε
πλειάδα υποθέσεων. Χαρακτηριστικές σχετικά είναι οι αποφάσεις Tas vs. Turkey
(14/11/2000) και Yasa vs. Turkey (02/09/1998). Στην πρώτη το ∆ικαστήριο
επικέντρωσε την κριτική του στην καθυστέρηση της έναρξης της έρευνας, καθώς οι
πρώτες ερευνητικές ενέργειες είχαν πραγµατοποιηθεί δύο ολόκληρα χρόνια µετά την
ενηµέρωση των αρχών για το συµβάν από τον πατέρα του θύµατος [παρ.70 & 72].
Αντίθετα, στη δεύτερη καυτηρίασε την αδυναµία των αρµόδιων κρατικών φορέων, να
προωθήσουν µε αποφασιστικότητα και να ολοκληρώσουν σε έυλογο χρόνο τη
διαδικασία διερεύνησης, αφού οι έρευνες – µολονότι είχαν ξεκινήσει την ίδια ηµέρα
του συµβάντος – είχαν αδικαιολόγητα σταµατήσει µόλις επτά ηµέρες αργότερα και
µέχρι τη στιγµή (µετά από περισσότερα από πέντε χρόνια), που η υπόθεση έφτανε
ενώπιον του Ε.∆.∆.Α., καµία ουσιαστική πρόοδος δεν είχε σηµειωθεί [παρ.107].
Ο φόρτος υποθέσεων, που προβάλλεται συχνά ως δικαιολογία για την «αργοπορία»
στην έναρξη και στην περαίωση των ερευνών (αλλά πολλές φορές και για την
παράλειψή τους), δεν φαίνεται να συγκινεί ιδιαίτερα το ∆ικαστήριο. Αντίθετα, το
Ε.∆.∆.Α. απαιτεί από τα κράτη, όταν διαπιστώνουν άυξηση των περιστατικών
θανάτου κρατουµένων, να αυξάνουν αντίστοιχα ή τουλάχιστον να ανακατανέµουν τα
οικονοµικά κεφάλαια και το ανθρώπινο δυναµικό, που επενδύουν στις ερευνητικές
διαδικασίες33. Το ζητούµενο σε κάθε περίπτωση παραµένει η άµεση, ενδελεχής και εν
γένει αποτελεσµατική διερεύνηση κάθε περιστατικού χρήσης θανατηφόρου βίας από
τα όργανα του κράτους σε βάρος κρατουµένων.

•

5η προϋπόθεση: δηµόσιος έλεγχος (δηµοσιότητα) της έρευνας και συµµετοχή
σ’ αυτήν των πλησιεστέρων συγγενών

Το πρώτο από τα δύο αυτά στοιχεία, το στοιχείο της δηµοσιότητας της διαδικασίας
διερεύνησης (ή τουλάχιστον των αποτελεσµάτων της), αποσκοπεί στο να
εξασφαλίζεται ο αναγκαίος για την εµπιστοσύνη της κοινής γνώµης στο σεβασµό της
αρχής του κράτους δικαίου δηµόσιος έλεγχος πάνω στις πράξεις των κρατικών αρχών
και οργάνων. Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο στοιχείο, αυτό της συµµετοχής στην
έρευνα των πλησιεστέρων συγγενών, συµβάλλει κυρίως στο να προβάλλονται
επαρκώς οι απόψεις των προσώπων, που συνδέονται στενά µε το θύµα, πάνω στο
ζήτηµα και να αποδίδεται στους ισχυρισµούς τους η δέουσα προσοχή. Συνολικά, η
προϋπόθεση αυτή της αποτελεσµατικότητας στοχεύει στον περιορισµό του κινδύνου
διενέργειας «υπόγειων ερευνών, που να καταλήγουν σε κρυφές αναφορές»34, για ένα
τόσο σοβαρό ζήτηµα, όπως είναι η χρήση θανατηφόρου βίας από τις κρατικές αρχές.

Παράδειγµα αναποτελεσµατικότητας της έρευνας, λόγω έλλειψης ζωτικού δηµοσίου
ελέγχου στη διαδικασία διερεύνησης, αποτελεί η ήδη γνωστή υπόθεση Kelly, όπου το
Ε.∆.∆.Α. διαπίστωσε, ότι οι κρατικές αρχές είχαν αποτύχει να δικαιολογήσουν
δηµόσια την απόφασή τους, να µην κινήσουν ποινικές διαδικασίες εναντίον των
εµπλεκόµενων στο συµβάν δυνάµεων ασφαλείας. Το ∆ικαστήριο κατέληξε, ότι «δεν
υπήρξε καµία αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία να µπορεί να επαναβεβαιώσει την
ανησυχούσα κοινή γνώµη, ότι [τα κρατικά όργανα] είχαν σεβαστεί την αρχή του
κράτους δικαίου, [και] αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί συµβατό µε τις επιταγές του
άρθρου 2» [παρ.117 & 118].
Όσον αφορά στην αναποτελεσµατικότητα της έρευνας, λόγω έλλειψης επαρκούς
συµµετοχής των συγγενών στη διαδικασία διερεύνησης, χαρακτηριστική είναι η
κριτική, που άσκησε το Ε.∆.∆.Α. στις κρατικές αρχές στην υπόθεση Edwards vs. U.K.
(14/03/2002)35: «οι προσφεύγοντες, γονείς του θύµατος, είχαν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν µόνο για τρεις ηµέρες την έρευνα, τη στιγµή που οι ίδιοι
προσκόµιζαν στοιχεία. ∆εν εκπροσωπήθηκαν και δεν µπόρεσαν να υποβάλουν
οποιεσδήποτε ερωτήσεις στους µάρτυρες [...]. Χρειάστηκε να περιµένουν µέχρι τη
δηµοσίευση της τελικής εκδοχής της ερευνητικής αναφοράς, για να µάθουν την ουσία
του αποδεικτικού υλικού σχετικά µε το τι είχε συµβεί. Λαµβανοµένης υπ’ όψιν της
στενής [σχέσης] και της προσωπικής ανησυχίας τους για το υπό έρευνα ζήτηµα, το
∆ικαστήριο πιστεύει, ότι δεν µπορεί να θεωρηθεί, ότι έχουν συµµετάσχει στη
διαδικασία στον αναγκαίο για την προστασία των συµφερόντων τους βαθµό»
[παρ.84].
∆ύο παρατηρήσεις είναι απαραίτητο να γίνουν σχετικά µε την προϋπόθεση δηµοσίου
ελέγχου της έρευνας και συµµετοχής των πλησιεστέρων συγγενών του θύµατος σ’
αυτήν:
Πρώτον, όπως έχει ρητά διασαφηνίσει το Ε.∆.∆.Α. στην απόφαση Kelly [παρ.115], η
προϋπόθεση αυτή της αποτελεσµατικότητας της έρευνας δεν συνεπάγεται και ούτε
περιλαµβάνει από µόνη της οποιοδήποτε γενικό και απεριόριστο «δικαίωµα
πρόσβασης» σε αστυνοµικές ή ερευνητικές ενέργειες και στοιχεία36. Τα τελευταία
αφορούν συνήθως (αν όχι πάντοτε) σε λεπτά ζητήµατα µε ενδεχόµενες
προδικαστικού χαρακτήρα συνέπειες σε τρίτους ή σε άλλες διερευνητικές
διαδικασίες. Για το λόγο αυτό – και σε συνάρτηση µε τις ιδιαιτερότητες τις εκάστοτε
συγκεκριµένης κατάστασης – µπορεί, σε µεµονωµένες υποθέσεις, η πρώτη
δυνατότητα πρόσβασης της κοινής γνώµης και των συγγενών του θύµατος στις
πράξεις και τα στοιχεία της έρευνας να προβλέπεται σε επόµενα (και όχι στα αρχικά)
στάδια της ακολουθούµενης διαδικασίας. Σε καµία περίπτωση πάντως, δεν µπορεί να
αποκλειστεί εντελώς ή να περιοριστεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε ουσιαστικά να µην
εξυπηρετούνται οι σκοποί, για τους οποίους η προϋπόθεση αυτή έχει νοµολογηθεί
από το Ε.∆.∆.Α. (διατήρηση της εµπιστοσύνης στην αρχή του κράτους δικαίου /
προώθηση των απόψεων και των νοµίµων συµφερόντων των συγγενών του θύµατος).
∆εύτερον, σύµφωνα µε το ∆ικαστήριο, ακόµη και εάν σε κάποια µεµονωµένη
περίπτωση η διαδικασία διερεύνησης, που ακολουθείται, δεν πληροί την προϋπόθεση
αυτή δηµοσίου ελέγχου της έρευνας και συµµετοχής σ’ αυτήν των συγγενών, υπάρχει
η δυνατότητα, η επακολουθούσα ποινική δίωξη εναντίον των υπεύθυνων για το
συµβάν κρατικών οργάνων – εφόσον έχει τα αναγκαία στοιχεία δηµοσιότητας και
εµπλοκής της οικογένειας του θύµατος – να «θεραπεύει» κατά µία έννοια τις ατέλειες

της αρχικής έρευνας37. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας κατάστασης είναι η
υπόθεση Gül vs. Turkey (14/12/2000): το Ε.∆.∆.Α. θεώρησε αρχικά την έρευνα, που
είχε πραγµατοποιηθεί, αναποτελεσµατική λόγω µη ικανοποιητικής συµµετοχής των
συγγενών σ’ αυτήν, όµως στη συνέχεια εξέτασε το κατά πόσον η ποινική δίωξη τριών
αστυνοµικών, η οποία είχε ακολουθήσει, παρουσίαζε τα απαραίτητα χαρακτηριστικά,
ώστε να διορθώνει το ελάττωµα αυτό [παρ.92 & 93]. (Σηµειώνεται, ότι τελικά το
∆ικαστήριο έκρινε, πως και η ποινική δίωξη εµφάνιζε τις ίδιες ανεπάρκειες, και
ακολούθως διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 2 Ε.Σ.∆.Α. λόγω – µεταξύ άλλων –
αναποτελεσµατικότητας της έρευνας). Συµπερασµατικά, οι ποινικές διαδικασίες
πρέπει να είναι εξαιρετικά σχολαστικές και απολύτως διαφανείς, µε επαρκή δηµόσιο
έλεγχο και µε συµµετοχή σε ικανοποιητικό βαθµό των συγγενών του θύµατος,
προκειµένου να µπορεί να θεωρηθεί, ότι «θεραπεύουν» τις όποιες αντίστοιχες
ατέλειες της αρχικής έρευνας. ∆ιαφορετικά, τόσο η ποινική όσο και η διερευνητική
διαδικασία είναι αναποτελεσµατικές και κατά συνέπεια παραβιάζεται το κρατικό
καθήκον διερεύνησης θανάτου κρατουµένων.
Γ. Η αναστροφή του βάρους απόδειξης
Μετά την ανάλυση των προϋποθέσεων της αποτελεσµατικότητας της έρευνας,
αναφορά θα πρέπει να γίνει και σε ένα επιπλέον θέµα, ώστε να σχηµατιστεί
πληρέστερη εικόνα για το τι ακριβώς αναµένει το ∆ικαστήριο να κάνουν τα κράτη σε
περιπτώσεις θανάτου ατόµων που έχουν αποστερηθεί της ελευθερίας τους. Πρόκειται
για το ζήτηµα της αναστροφής του βάρους απόδειξης.
Προκειµένου να αναγνωρίσει την ύπαρξη παραβίασης κάποιας διάταξης της
Σύµβασης, το Ε.∆.∆.Α. πρέπει, αφού εξετάσει και αναλύσει τα δεδοµένα της
εκάστοτε υπόθεσης, να πεισθεί σε συγκεκριµένο – µεγάλο – βαθµό για την αλήθεια
των ισχυρισµών του προσφεύγοντος: σύµφωνα µε γενική αρχή, η οποία έχει
καθιερωθεί µέσα από σταθερή νοµολογία των Οργάνων της Σύµβασης από την
απόφαση Ireland vs. U.K. (18/01/1978) και έπειτα, το ∆ικαστήριο πρέπει να πεισθεί
«πέραν πάσης λογικής αµφιβολίας» [παρ.161].
Σε περίπτωση που – µετά την εξέταση όλων των γεγονοτων και συνθηκών µιας
υπόθεσης – το Ε.∆.∆.Α. δεν πεισθεί πλήρως για την ύπαρξη παραβίασης της
Ε.Σ.∆.Α., ο προσφεύγων είναι αυτός, ο οποίος καλείται να προσκοµίσει αποδεικτικό
υλικό και µέσα, που να υποστηρίζουν τους ισχυρισµούς του, ώστε να πεισθούν οι
∆ικαστές «πέραν πάσης λογικής αµφιβολίας». Εάν αποτύχει σ’ αυτό, το ∆ικαστήριο
θα απορρίψει τους ισχυρισµούς του και θα θεωρήσει, ότι δεν έχει παραβιαστεί η
Σύµβαση38. Με άλλα λόγια, στις υποθέσεις που άγονται ενώπιον του Ε.∆.∆.Α., το
βάρος απόδειξης φέρει καταρχήν ο προσφεύγων39.
Μολαταύτα, όταν πρόκειται για διατάξεις της Ε.Σ.∆.Α., οι οποίες περιλαµβάνουν
εκτός από το ουσιαστικό και ένα διαδικαστικό σκέλος, δηλαδή ένα καθήκον
διερεύνησης40, η εφαρµογή της γενικής αυτής αρχής αποδεικνύεται προβληµατική και
«ασυνεπής» προς το όλο πνεύµα της Σύµβασης: σε τέτοιες περιπτώσεις, το κράτος
βαρύνεται µε την υποχρέωση να διερευνήσει το συµβάν και να εξασφαλίσει το
σχετικό µε αυτό αποδεικτικό υλικό. Συνεπώς, εάν το κράτος αποτύχει στην αποστολή
του αυτή, ελάχιστα (ή καθόλου) στοιχεία για το τι πραγµατικά συνέβη θα έρθουν στο
φως και ακολούθως ο προσφεύγων – ο οποίος κατά το γενικό κανόνα φέρει το βάρος
απόδειξης – δεν θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τους ισχυρισµούς του ενώπιον του

Ε.∆.∆.Α. Αυτή η κατάσταση εµπεριέχει το παράδοξο, ότι ουσιαστικά «τιµωρείται ο
προσφεύγων, επειδή δεν προσκόµισε το αποδεικτικό υλικό, το οποίο [όµως] η
Σύµβαση υποχρεώνει τα κράτη να εξασφαλίσουν»41. Η αντίφαση αυτή είναι ακόµη
πιο πρόδηλη σε υποθέσεις κακοµεταχείρισης ή θανάτου ατόµων, που έχουν
αποστερηθεί της ελευθερίας τους, καθώς εκεί οι κρατικές αρχές ασκούν πλήρη έλεγχο
πάνω στους κρατούµενους και η κατάχρηση εξουσίας γίνεται πίσω από τους τοίχους
της φυλακής, όπου κανείς άλλος πέρα από το ίδιο το κράτος δεν έχει πρόσβαση στα
γεγονότα.
Για το λόγο αυτό, το ∆ικαστήριο έχει νοµολογήσει, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει
να γίνεται δεκτή µια αναστροφή του βάρους απόδειξης: «όταν τα υπό εξέταση
γεγονότα βρίσκονται ολοκληρωτικά ή κατά µεγάλο µέρος στην αποκλειστική γνώση
των αρχών, [...] µπορεί πράγµατι να θεωρηθεί, ότι το βάρος απόδειξης, στο να
δώσουν µια ικανοποιητική και πειστική εξήγηση, βρίσκεται [σ’ αυτές]» [Salman vs.
Turkey (27/06/2000), παρ. 100]42. Ο κανόνας αυτός έχει πλέον καθιερωθεί στη
νοµολογία του Ε.∆.∆.Α., τη σχετική µε υποθέσεις θανάτου κρατουµένων.
Χαρακτηριστικά, στη σκέψη 70 της απόφασης Velikova vs. Bulgaria (18/05/2000) το
∆ικαστήριο διατύπωσε ρητά την άποψη, ότι, «όταν ένα άτοµο οδηγείται σε
αστυνοµική κράτηση σε καλή υγεία, αλλά αργότερα βρίσκεται νεκρό, είναι
επιβεβληµένο, το κράτος να δώσει µια ικανοποιητική εξήγηση των γεγονότων, τα
οποία οδήγησαν στο θάνατό του, διαφορετικά οι αρχές πρέπει να θεωρηθούν
υπέυθυνες κατά το άρθρο 2 της Σύµβασης»43. Συνολικά λοιπόν, σε περιπτώσεις
θανάτου ατόµων, που έχουν αποστερηθεί της ελευθερίας τους, τα κράτη οφείλουν
κατά την Ε.Σ.∆.Α. αφενός µεν να διερευνήσουν αποτελεσµατικά τις συνθήκες του
συµβάντος, αφετέρου δε να προσφέρουν µε βάση τα στοιχεία, που προέκυψαν από
την έρευνα αυτή, µια ικανοποιητική εξήγηση για το περιστατικό. ∆ιαφορετικά, τα
κράτη θεωρούνται υπεύθυνα για παραβίαση (µεταξύ άλλων ενδεχοµένως) του άρθρου
2 της Σύµβασης.
Κλείνοντας το ζήτηµα της αναστροφής του βάρους απόδειξης, δύο επισηµάνσεις
είναι
απαραίτητες:
Πρώτον, από τα λεγόµενα του ∆ικαστηρίου γίνεται αντιληπτό, ότι η αρχή της
αναστροφής του βάρους απόδειξης σε περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια της
κράτησης, όπως σκιαγραφήθηκε παραπάνω, θεµελιώνεται από τη νοµολογία πάνω σε
µια «πραγµατική» (και όχι αυστηρά νοµική) βάση44: τα αποδεικτικά στοιχεία, για το
κατά πόσον έχει υπάρξει παραβατική συµπεριφορά από τα κρατικά όργανα ή όχι, και
περεταίρω για το ποιος συγκεκριµένα ευθύνεται γι’ αυτήν, βρίσκονται αποκλειστικά
και µόνο στη διάθεση των αρχών και δεν είναι ελευθέρως προσβάσιµα από τρίτους.
Κατά συνέπεια, καλείται το κράτος να φέρει στο φως τα στοιχεία αυτά και να
αποδείξει, ότι τα όργανά του δεν έχουν προβεί σε τυχόν έκνοµες ενέργειες.
∆εύτερον – και εξαιρετικά σηµαντικό – δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η αρχή της
αναστροφής του βάρους απόδειξης σε περιπτώσεις θανάτου κρατουµένων, η οποία
ισχύει στο (διεθνές) επίπεδο της Ε.Σ.∆.Α., καταλύει ή επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο το τεκµήριο της αθωότητας του κατηγορουµένου, το οποίο ισχύει στο (εθνικό)
επίπεδο των κρατών-µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης45. Η Σύµβαση είναι µια
διεθνής συνθήκη, η οποία θεµελιώνει µέσω των αποφάσεων του διεθνούς
δικαιοδοτικού της οργάνου, του ∆ικαστηρίου, τη διεθνή ευθύνη ενός κράτους σε
περίπτωση παραβίασης των διατάξεών της. Αντίθετα, η ατοµική ποινική ευθύνη των
συγκεκριµένων κρατικών οργάνων, που εµπλέκονται στην παραβίαση, κρίνεται και

αποφασίζεται από τα εθνικά ποινικά δικαστήρια στη βάση των ποινικών νόµων και
αρχών (όπως το τεκµήριο της αθωότητας) κάθε κράτους46.
Κατά συνέπεια, το Ε.∆.∆.Α. εξετάζει την διεθνή ευθύνη των κρατών µόνο και δεν
ασχολείται µε την καταδίκη ή την αθώωση των µεµονωµένων κρατικών οργάνων. Τα
τελευταία µπορεί, µέσω των εθνικών ποινικών διαδικασιών, να καταδικαστούν ή να
αθωωθούν από δικαστήρια, τα οποία δεσµεύονται από το τεκµήριο της αθωότητας
του κατηγορουµένου και από ό,τι αυτό συνεπάγεται για το βάρος απόδειξης.
Σηµειώνεται βέβαια, ότι, ακόµη και εάν απαλλαγούν των κατηγοριών τους, η
αθώωσή τους αυτή δεν απελευθερώνει το κράτος από την υποχρέωση να
συγκεντρώσει (έρευνα!) τα σχετικά µε την υπόθεση στοιχεία και να παράσχει (εκείνο
και όχι ο προσφεύγων!) ενώπιον του ∆ικαστηρίου µια ικανοποιητική εξήγηση για το
τι πραγµατικά συνέβη47.
Ανακεφαλαίωση
Η ευαίσθητη θέση, στην οποία βρίσκονται τα άτοµα, που έχουν αποστερηθεί της
ελευθερίας τους, – υπό τον πλήρη έλεγχο των κρατικών αρχών και σε
αποµονωµένους χώρους µε ελάχιστο (ή καθόλου) δηµόσιο έλεγχο – έχει ωθήσει από
τα µέσα της δεκαετίας του 1990 τα Όργανα της Σύµβασης στη θεµελίωση, πάνω στη
νοµική δικαιολογητική βάση του άρθρου 1 Ε.Σ.∆.Α. και της αρχής της
αποτελεσµατικότητας, της ύπαρξης ενός «διαδικαστικού σκέλους» του άρθρου 2, το
οποίο προστατεύει το δικαίωµα στη ζωή. Πρόκειται για το «κρατικό καθήκον
διερεύνησης θανάτου κρατουµένων», για την υποχρέωση δηλάδή των κρατών να
διενεργούν αποτελεσµατική έρευνα σε κάθε περίπτωση θανάτου ατόµου
ευρισκόµενου υπό σύλληψη ή κράτηση.
Με αφετηρία την υπόθεση McCann, Farrel & Savage vs. U.K. (27/09/1995), γνωστή
και ως «Υπόθεση του Γιβραλτάρ», και θεµελιώδη σταθµό στην εξελικτική πορεία της
νοµολογίας την υπόθεση Kelly vs. U.K. (04/05/2001), το ∆ικαστήριο έχει – σε
πλειάδα αποφάσεων – συγκεκριµενοποιήσει και αναλύσει σε βάθος την υποχρέωση
αυτή: µολονότι δεν υπάρχει σταθερή και προκαθορισµένη διαδικασία διερεύνησης, οι
γενικές και αφηρηµένες προϋποθέσεις, που η διεξαγόµενη έρευνα πρέπει να πληροί,
είναι
- έρευνα από το κράτος και µε δική του πρωτοβουλία
- ανεξαρτησία των ερευνητικών αρχών
- ερευνητικά µέσα ικανά να εξασφαλίσουν το αποδεικτικό υλικό του συµβάντος
- έγκαιρη έναρξη και εύλογη διάρκεια της έρευνας
- δηµόσιος έλεγχος (δηµοσιότητα) της έρευνας και συµµετοχή σ’ αυτήν των
πλησιεστέρων συγγενών
Μόνο εάν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αυτές, είναι η διερεύνηση «αποτελεσµατική»
υπό την έννοια, ότι µπορεί να οδηγήσει στη διακρίβωση του κατά πόσον υπήρξε
πράγµατι παραβίαση και στην αναγνώριση και τιµώρηση των υπευθύνων.
Όµως, το κρατικό καθήκον διενέργειας έρευνας, όπως περιγράφηκε, δεν θα
εκπλήρωνε ουσιαστικά το σκοπό, για τον οποίο έχει τεθεί από το Ε.∆.∆.Α., εάν τα
κράτη – µετά τη διερευνητική διαδικασία – είχαν τη δυνατότητα να αποκρύπτουν τα
στοιχεία, που προέκυψαν απ’ αυτήν, και να συγκαλύπτουν µε τον τρόπο αυτό το
συµβάν και τις απορρέουσες απ’ αυτό ευθύνες των οργάνων τους. Για το λόγο αυτό,

το Ε.∆.∆.Α. έχει αναγνωρίσει µέσα από σταθερή νοµολογία του, ότι σε περιπτώσεις
θανάτου κρατουµένων γίνεται δεκτή µια αναστροφή του βάρους απόδειξης: τα
εναγόµενα κράτη (και όχι, όπως συνήθως, οι προσφεύγοντες) είναι αυτά, που
καλούνται να προσκοµίσουν ενώπιον του ∆ικαστηρίου αποδεικτικό υλικό ικανό να
στηρίξει µια πειστική εξήγηση για το τι πραγµατικά συνέβη και για το πώς ένα
άτοµο, που βρισκόταν σε καλή κατάσταση υγείας τη στιγµή της σύλληψης, βρέθηκε
τελικά νεκρό κατά τη διάρκεια της κράτησής του.
Αντί επιλόγου
Το αποτέλεσµα της εξέτασης της κρατικής υποχρέωσης διεξαγωγής έρευνας σε
περιπτώσεις θανάτου κρατουµένων επιβεβαιώνει πανηγυρικά τη θεµελιώδη θέση, που
το δικαίωµα στη ζωή του άρθρου 2 κατέχει, στο σύστηµα προστασίας της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Η σπουδαιότητά του έχει
οδηγήσει το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου να µην αρκείται σε
µία ex ante (προ δηλαδή της παραβίασης) µόνο προστασία, µέσω της καταρχήν
απαγόρευσης των εκτελέσεων, αλλά να απαιτεί και προστασία ex post, µέσω της
νοµολόγησης ενός κρατικού καθήκοντος διερεύνησης: ακόµη και όταν η παραβίαση
έχει ήδη λάβει χώρα και το ίδιο το θύµα (ο νεκρός κρατούµενος) δεν µπορεί να
προστατευθεί πλέον, πρέπει να αποκαλυφθεί, τι συνέβη και ποιος ευθύνεται. Και
κατά µία έννοια, η αποκάλυψη αυτή θα «διασώσει» κάτι από το θύµα και θα
δικαιώσει ηθικά τους συγγενείς του, περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε χρηµατική
αποζηµίωση, που ενδεχοµένως θα τους καταβληθεί.
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